
ØNSKET OM SUNDHED
Sundhed kommer stadig til at fylde mere. Vi går længere og 
længere for det sunde liv og med smart teknologi bliver det 

både nemmere og mere målbart. CHARLOTTE 

DIGITALE DRIFTSMODELLER
Et maskinrum (digital driftsmodel) og en maskinmester 

(udvidet teknisk servicemedarbejder funktion) vil gøre det 
muligt at totalstyre en bygnings forskellige rum.



VR & HOLOGRAM
Nye hologramteknologier åbner op for nye måder at sælge 

varen på. 

FLEKSIBLE BYGNINGER
Fleksible bygninger og boliger med mulighed for tilpasning til 
folks behov og efterspørgsel, herunder familiers udvikling – 

med og uden børn, sammenflytninger af større familier, m.m. 



FRA SLOT TIL BORDMASKINE
Stigende behov for flere og billigere boliger betyder, at 

fremtidens boliger bliver mindre. Samtidig vokser fokusset på 
ressourcebevidsthed og hermed deleøkonomien. 

TRANSFORMATION
Adskillige eksisterende erhvervsbygninger står tomme og 

adskillige boligbebyggelser skal bygges om – og dette på en 
både miljømæssigt, økonomisk og socialt måde. 



KBH - CO2-NEUTRAL STORBY
København udvikler sig til en bæredygtig og CO2-neutral 

storby med højhusbyggeri fyldt med miljørigtige og 
energivenlige løsninger. NCC vil måske udføre verdens første 

Svanemærkede højhus?

MERE MASKINE, MINDRE MAND
Vi vil i fremtiden se en endnu større brug af maskiner og de 
traditionelle job i primære og sekundære erhverv vil uddø. 

Dette vil forandre måden hvorpå byerne indrettes.  



KLIMAFORANDRING
”100 års regn” hvert 5 år og permanent vandstandsændring 

omkring storbyerne. Sig goddag til flydende bydele.

STRESS-EPIDEMI
Tid, nærvær og mentalt balance bliver den nye valuta. Vi 

målretter, bytter, låner og deler – Less is more.



DISCOUNT -> KVALITET
Der vil komme fokus på totaløkonomi i såvel samfund som 

byggebranchen. Vi vil flytte os fra dagsordenen om billigste 
pris til krav om kvalitet og bæredygtighed.

NÆRMILJØ ER VIGTIGST
Omgivelser og miljø har størst prioritet. Gangveje, 

opholdsarealer, trafik, natur, pladser, mødesteder, logistik bør 
(modsat i dag) planlægges før boligerne – eller sammen med 

boligerne. 



FØLELSEN AF BÆREDYGTIGHED
Større kompleksitet betyder, at vi som forbrugere får sværere 
ved at gennemskue, hvad der reelt er bæredygtigt, og har 

derfor fokus på, hvad der føles bæredygtigt. 

IT OG DATA I ALT
Fremtiden er devices, systemer og robotter, som taler 

sammen. Samtidig får vi mere og mere regnekraft (Moores 
lov), og Internettet bliver hurtigere og hurtigere. 



CYBER I REALITY
Vi kommer til at gå fra data til den fysiske verden og tilbage igen. 

Fx spiller børn i dag med deres avatarer online, mens de i 
fremtiden også vil printe og lege med dem i den fysiske verden. 

INDIVIDUELLE LØSNINGER
Vi kommer til at forlade modulbyggeri, ”typehus”-byggeri, 
standardløsninger og kommer over i individuelt tilpasset 

byggeri, som I højere grad vil blive udført af maskiner frem for 
mennesker. 



GRØN BY
Fremtidens by er grøn. Grønne tage – og måske hele parker 
på tagene. Områder der vil kunne aftage vand under store 
skybrud. Og gadebelysningen vil gå fra LED til fx solcelle-

drevet. 

BO I GENBRUG
Vi vil genbruge materialer for klimaskærme til byggeri. Foto 

viser en restaurant i Syd Korea. 



ROBOT
Robotter/droner benyttes i langt højere grad som hjælpemidler 

i byggeriet. Foto viser 3D opmåling foretaget af drone.

NETVÆRK
Alting skal være forbundet i netværk. Vi vil eksempelvis via 

mobiltelefonen vide hvad der er hjemme i køleskabet eller se 
hvad huset pt. bruger i strøm.



RESSOURCEMANGEL
Ressourcemangler vil betyde øgede omkostninger, og betyde 

fokus på udvikling af nye materialer. 

BEACONS FRA OMGIVELSERNE
Ved hjælp af ”Beacon teknologien” kommer vores smart 

devices til at modtage korte personrettede statusopdateringer 
og information/vejledninger!fra vores omgivelser og NCC 

produkt.



FØRERLØS TRANSPORT
Selvkørende biler/busser (offentlig transport) vil ændre trafikale 

problemer og have stor påvirkning på samfundet.  

FALDENDE OLIEPRISER
Olien vil blive ved med at finde anvendelse i rigtig mange år, 

men andre energikilder vil overtage scenen gradvis, og det vil 
få meget stor betydning for prisdannelsen på olie. 



GENBRUG I BYG
Genbrug af byggematerialer bliver mere og mere udprægede 
– og det er godt for miljøet. Fx ved genbrug af mursten sparer 

man råstoffer og energi til brænding af tegl. 

KULTURELLE SPÆNDINGER
Vi vil opleve øgede spændinger i samfundet, grundet race, 

religion etc. 



MERE METRO
Betalingsring? Nok ikke. Metroudvidelse? Helt bestemt.  


